
Opção C – Área de conhecimento de Economia (PROVA MODELO) 
 

Grupo I 
 

 
Deve responder na folha de respostas da ESTGV e não no enunciado da prova. 

 
 
Escolha a hipótese que considera correta (ou mais correta): 
 
1. A economia pode ser definida como o estudo: 
a) de como investir no mercado de ações; 
b) de como interpretar dados escassos; 
c) de como usar os recursos escassos para produzir bens que são distribuídos entre os 
indivíduos da sociedade; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
2. Um bem é considerado como bem de consumo intermédio: 
a) quando é utilizado diretamente pelos consumidores para a satisfação das suas 
necessidades; 
b) quando é incorporado na produção de outros bens durante o processo produtivo; 
c)  quando a sua utilização por parte de um indivíduo impede o seu uso por parte de outros 
indivíduos; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
3. Se o aumento de rendimento de um consumidor provoca a diminuição do consumo do 
bem A, dizemos que: 
a) o bem A é inferior; 
b) o bem A é superior; 
c) o bem A é normal; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
4. A função de custo total é constituída pelos custos fixos e pelos custos variáveis. Os 
custos variáveis podem ser definidos como: 
a) os encargos que as empresas não podem alterar no curto prazo; 
b) os encargos que não dependem da quantidade produzida; 
c) os encargos que a empresa suporta por unidade de produção; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
5. O acréscimo da quantidade produzida resultante da utilização de uma unidade adicional 
de um fator de produção, mantendo-se os restantes fatores constantes, designa-se por: 
a) produtividade marginal; 
b) produtividade média; 
c) economias de escala; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
6. Uma das funções da moeda, uma vez que é aceite por todos, é a de permitir adquirir 
bens ou serviços. Esta função designa-se por: 
a) unidade de conta ou medida de valor; 
b) reserva de valor; 
c) meio de pagamento; 
d) nenhuma das anteriores. 



7. No país A, em 2020, a taxa de variação anual dos salários nominais foi 12% e a taxa 
de variação anual do índice de preços no consumidor (IPC) foi de 14%. Nesta situação, 
verificou-se: 
a) uma diminuição dos salários reais; 
b) um aumento dos salários reais; 
c) uma manutenção dos salários reais; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
8. O oligopólio é uma estrutura de mercado de concorrência imperfeita que se caracteriza 
por: 
a) um número muito elevado de empresas que produzem um bem diferenciado; 
b) um número muito elevado de empresas que produzem um bem homogéneo; 
c) um número reduzido de empresas com capacidade para influenciar o preço de mercado; 
d) nenhuma das anteriores. 

 
9. No quadro das Contas Nacionais, em Portugal o valor da produção é determinado 
através de três óticas de cálculo, que são: 
a) ótica da despesa, ótica da receita e ótica do rendimento; 
b) ótica do rendimento, ótica do produto e ótica do valor acrescentado; 
c) ótica do rendimento, ótica do produto e ótica da despesa; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
10. Admita que em certo momento se verifica uma desvalorização da moeda do país A 
relativamente à moeda do país B. Neste cenário: 
a) diminui o número de unidades monetárias do país A que é possível adquirir com uma 
unidade monetária do país B; 
b) é previsível que no mercado interno do país A se verifique um aumento da quantidade 
procurada dos bens provenientes do país B; 
c) é previsível que no mercado interno do país B se verifique um aumento da quantidade 
procurada dos bens provenientes do país A; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
11. No âmbito do Orçamento do Estado, e tendo em conta as noções de saldo orçamental 
primário e de saldo orçamental global (também designado por efetivo): 
a) saldo orçamental primário e saldo orçamental global são conceitos idênticos; 
b) o saldo orçamental global não inclui os juros da dívida pública; 
c) os juros da dívida pública incluem-se tanto no saldo orçamental global como no saldo 
orçamental primário; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
12. No âmbito do processo de integração europeia: 
a) todos os países que pertencem à União Europeia integram também a União Económica 
e Monetária (também conhecida como Área Euro ou Zona Euro); 
b) uma das competências do Banco Central Europeu (BCE) consiste em definir a taxa de 
juro diretora para garantir a estabilidade de preços; 
c) uma das competências do Banco Central Europeu (BCE) consiste em definir a política 
orçamental dos países da Área do Euro; 
d) nenhuma das anteriores. 
  



Grupo II 
 

1. A figura seguinte representa a curva de possibilidades de produção de uma empresa 
que produz apenas dois bens, X e Y, utilizando para isso os fatores de produção trabalho 
e capital. Cada ponto representa as quantidades máximas que a empresa consegue 
produzir destes dois bens (X e Y), tendo em conta a utilização eficiente de todos os fatores 
de produção.  
 

 
 
a) Diga o que entende por custo de oportunidade. 
 
b) Determine o custo de oportunidade quando a empresa passa da produção de 2 
unidades do bem X para a produção de 3 unidades do bem X. 
 
 
2. A tabela seguinte representa a procura e oferta do bem X: 
 

Preço       
(u.m.) 

Quantidades 
procuradas 

Quantidades 
oferecidas 

1 11 2 

2 10 4 
3 9 6 
4 8 8 
5 7 10 
6 6 12 

 
a) Indique, justificando, o preço de equilíbrio do mercado. 
 
b) Indique três fatores capazes de justificar uma expansão (deslocação para a direita) da 
curva da procura deste bem. 
 
 
  



3. A tabela seguinte apresenta alguns dados para a economia portuguesa, para o 4º 
trimestre de 2020. 
 

População total (milhares de pessoas) 10 305,3 

População desempregada (milhares de pessoas) 373,2 

População empregada (milhares de pessoas) 4 859,5 
Fonte: INE 

 

a) Calcule o valor da população ativa. 
 
b) Calcule a taxa de atividade. 
 
c) Calcule a taxa de desemprego. 
 
 
4. A tabela seguinte mostra os valores relativos à taxa de variação média anual do Índice 
de Preços no Consumidor (IPC), para determinado país, entre os anos de 2016 e 2018.  
 

 
 

2016 2017 2018 

IPC 
Taxa de variação média anual (%) 

- 3 2 4 

 
 
Considerando 2016 como ano base, determine o valor do IPC para o ano de 2017. 
 
 
5. As Contas Nacionais de um país apresentavam em 2020 os seguintes dados, entre 
outros: 
 

 

Rubricas 
 

 

Valores 

Consumo de capital fixo 320 
Consumo privado 3800 
Consumo público 1150 
Formação bruta de capital fixo 800 
Importações 460 
Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) 5730 
Rendimentos pagos ao Resto do Mundo 355 
Rendimentos recebidos do Resto do Mundo 225 
Variação de existências 160 

 
 
a) Determine o valor da Procura Interna. 
  
b) Determine o valor das Exportações. 
 
c) Calcule o valor do Produto Nacional Líquido a preços de mercado (PNLpm). 
 
  

 



6. No quadro da Balança de Pagamentos portuguesa, e de acordo com os dados do 
Instituto Nacional de Estatística, INE, a Balança de Bens (ou Mercadorias) apresentava 
em 2020 um saldo negativo de 14050,5 milhões de euros. A Taxa de cobertura das 
Importações de bens pelas Exportações de bens apresentava, por sua vez, um valor de 
79,2836%. 
Determine os valores das Importações de bens e das Exportações de bens registados em 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotação das questões: 
Grupo I (8 valores) 

Questões 1 a 12: 2/3 valores cada questão 
Grupo II (12 valores) 

Questão 1: 2,1 valores - alínea a): 0,9 valores; alínea b): 1,2 valores 
Questão 2: 2,4 valores - alínea a): 0,8 valores; alínea b): 1,6 valores 
Questão 3: 2,4 valores - alínea a): 0,8 valores; alínea b): 0,8 valores; alínea c): 0,8 valores 
Questão 4: 1,1 valores  
Questão 5: 2,7 valores - alínea a): 0,9 valores; alínea b): 0,9 valores; alínea c): 0,9 valores 
Questão 6: 1,3 valores  


